PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA MILITARES
CONFENEM
O QUE É? É o protocolo de intenções assinado entre o Ministério da Defesa e a Confederação
Nacional

dos

Estabelecimentos

de

Ensino

(CONFENEN),

entidade

representante

dos

estabelecimentos de ensino particulares em todo país. Tem por objetivo beneficiar os militares e
servidores civis das Forças Armadas por meio de descontos (mínimo 10%), junto às escolas.
O site do Ministério da Defesa www.defesa.gov.br relaciona todas as escolas cadastradas no Brasil.
COMO UTILIZAR: Procurar nas relações o estabelecimento de ensino de sua preferência e
apresentar a sua identificação funcional ou o seu contracheque, quando da solicitação ou renovação
da matrícula.

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO CONVENIADOS EM PORTO ALEGRE
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL – AELBRA
Avenida Farroupilha, nº. 8001, Bairro São José, Canoas/RS. Será concedido o desconto de 10%
(dez por cento) sobre o valor das mensalidades, o benefício dos descontos aplicar-se-á a partir da
segunda mensalidade de cada (re)matrícula. Os descontos supra referidos somente serão concedidos
caso os pagamentos sejam efetivados até a data do vencimento prevista e são beneficiários do
presente Convênio, desde que regularmente matriculados em no mínimo 12 (doze) créditos (no caso
da graduação) no semestre letivo, nas respectivas unidades. Os descontos não se estendem aos
cursos de Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, cursos de Graduação Presencial Modulares
e Cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu).
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858 - COLÉGIO FARROUPILHA
Rua Carlos Hubber, 425, Três Figueiras. Fone: (51) 3382-1858. 10% para qualquer curso e 20%
para Educação Infantil no turno da manhã e 30% no pagamento antecipado da anuidade.
ASSOCIAÇÃO CONHECER DE EDUCAÇÃO E ENSINO - Rua Corrêa Lima, 1554, Santa
Tereza. Fone: (51) 3231-6969. 25% para cada aluno matriculado em caso de pagamento parcelado
de anuidade na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 30% para cada aluno matriculado
em caso de pagamento antecipado de anuidade na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio
até o dia 05 de dezembro.

COLÉGIO ADVENTISTA DE PORTO ALEGRE - Rua Camaquã, 534, Bairro Camaquã. Fone:
(51) 3249-7044. Descontos concedidos no pagamento parcelado da anuidade, na Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio. 10% para Oficiais Generais e Superiores, 15% para Oficiais
Intermediários, 20% para Oficiais Subalternos, Praças Especiais, Praças e Servidores Civis do MD.
No pagamento integral da anuidade será concedido 5% de desconto e 10% para o segundo filho
matriculado.
COLÉGIO BATISTA - Av. Cristóvão Colombo, 1098, Floresta. Fone: (51) 3228-4600. Descontos
concedidos nos cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio para pagamentos até a
data do vencimento das mensalidades, exceto a matrícula. 10% para Oficiais Generais, 15% para
Oficiais Superiores, 18% para Oficiais Subalternos e 20% para Praças. Será concedido também o
desconto irmão de 5% para cada um.
COLÉGIO LA SALLE DORES - Rua Riachuelo, 800, Centro. Fone: (51) 3212-6222. Descontos
nas mensalidades de Ensino Infantil, Fundamental e Médio. 15% para Oficiais Generais, 20% para
Oficiais Superiores, 25% para Oficiais Intermediários, 30% para Oficiais Subalternos, 35% para
Praças e Servidores Civis do MD. No pagamento integral da anuidade será concedido 5% de
desconto e 10% para dois ou mais filhos.
COMPLEXO EDUCACIONAL MONTEIRO LOBATO - Rua dos Andradas, 1180, Centro,
Porto Alegre. Os descontos concedidos para cada aluno matriculado, em caso de pagamento
parcelado de anuidade terão 10% para qualquer nível: EJA (Fundamental Presencial, Ensino Médio
Presencial e EAD), Ensino Médio, Pré-Vestibular, Curso Técnico de Enfermagem, Curso Técnico
de Informática, Faculdades (Administração e Ciências Contábeis), Cursos Básicos de Informática e
os Cursos Preparatórios para Escolas Militares; 15% para pagamento integral e antecipado da
anuidade escolar de qualquer nível e 50% de desconto na inscrição do vestibular.
DOWTOWN IDIOMAS LTDA- CCAA UNIDADE PORTO ALEGRE CENTRO- Rua dos
Andradas, 1656/2º andar, Centro. Fone: (51) 3211.5666 e Rua Domingos Rubbo, 51/5º andar, Cristo
Redentor. Fone: (51) 3341-8064. O desconto fornecido é de 20% no semestre, sendo que o material
didático não é incluso.
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO BRASIL - Rua Alarico
Valença, 160. 15% no valor da mensalidade por família, no pagamento para qualquer nível
(Educação Infantil, Ensino Fundamental) Um desconto de 20% para cada aluno matriculado,

quando paga de uma vez e antecipadamente toda a anuidade escolar.
ESCOLA DE IDIOMAS “WIZARD CENTRO HISTÓRICO” – Rua dos Andradas, 495,
Centro, Porto Alegre, telefone (51) 3224-2011. A Wizard concederá o desconto de 25% (vinte por
cento), em todas as parcelas, sendo todo o material incluído. (Esse valor é promocional e especial
para convênios). Os descontos previstos acima, serão estendidos também aos familiares.
Matriculando-se para dois cursos de idiomas, um curso o aluno paga 20% de desconto e o segundo
paga com desconto também, a combinar com a Wizard Centro Histórico. As aulas podem ser
ministradas na unidade da Wizard Centro Histórico ou no próprio estabelecimento de trabalho,
porém deve-se ter um grupo mínimo de 5 (cinco) alunos para a aula ser ministrada no trabalho.
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA RAINHA DO BRASIL - Rua Paulino Chaves, 262, Santo
Antônio. Fone: (51) 3223-3819. 30% para qualquer Nível, 40% para Educação Infantil no turno da
manhã e 10% para o pagamento integral da anuidade de qualquer Nível.
IBGEN EDUCACIONAL LTDA – Av. Protásio Alves, 2493, Campus do Colégio Santa Inês.
Desconto de 15% sobre a matrícula e a mensalidade dos alunos matriculados em 03 (três)
disciplinas dos cursos de Graduação; 20% de desconto sobre a matrícula e a mensalidade dos alunos
matriculados em 04 (quatro) disciplinas dos cursos de Graduação; 25% de desconto sobre a
matrícula e a mensalidade dos alunos matriculados em 05 (cinco) disciplinas dos cursos de
Graduação e 15% de desconto sobre a matrícula e a mensalidade dos alunos matriculados nos
cursos in-company, pós-graduação e projetos corporativos.
MINDS IDIOMAS – Rua José de Alencar, 537, Menino Deus e Rua 24 de Outubro, 605, Moinhos
de Vento. Fones: (51) 2139-7850 e/ou 2139-7805. Descontos de 40% para militares e dependentes.

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO CONVENIADOS NA EM OUTRAS
LOCALIDADES DO ESTADO
CRUZ ALTA-RS
ESCOLA DE IDIOMAS E DE MÚSICA- “WIZARD CRUZ ALTA”- Rua Presidente Vargas,
1327, Centro, Cruz Alta. A Wizard concederá o desconto de 25% (vinte por cento), em todas as
parcelas, sendo todo o material incluído. Matriculando-se para dois cursos de idiomas, um curso o
aluno paga 20% de desconto e o segundo paga com desconto também, a combinar com a Wizard

Cruz Alta. As aulas podem ser ministradas na unidade da Wizard Centro ou no próprio
estabelecimento de trabalho, porém deve-se ter um grupo mínimo de 5 (cinco) alunos para a aula
ser ministrada no trabalho.

MAIORES INFORMAÇÕES:
Seção de Assistência Social do Comando da 3ª RM
Fones: (51) 3220-6506/ 3220-6483

